By Iisalmi -seminaarin tapahtumaohje

Tapahtumaohjeistus paikan päällä osallistuville
1. Tulethan tapahtumaamme vain terveenä. Jos kuulut koronaviruksen kannalta riskiryhmään,
suosittelemme osallistumaan tapahtumaan seuraten livestreamausta.
2. Tapahtumassamme edellytetään kasvomaskien käyttöä muutoin, paitsi ruokailutilanteissa.
Tarjoamme maskipaketin jokaiselle osallistujalle – saat maskit käyttöösi saapuessasi Iisalmen
Kulttuurikeskukselle heti pääovilla. Asetathan maskin suojaksesi ennen saapumistasi
ilmoittautumispisteelle. Tarjoamme käyttöösi yhden kangasmaskin ja kaksi kertakäyttömaskia.
Jos sinulla on yliherkkyyksiä joillekin maskeille, pyydämme sinua varaamaan käyttöösi riittävästi
sellaisia maskeja, joita voit käyttää koko tapahtuman ajan. Maskien käyttösuosituksiin ja opastuksiin voit tutustua www.thl.fi –sivustolla.
3. Saapuessasi ilmoittautumispisteille Kulttuurikeskuksen aulatiloihin käytä saatavilla olevaa
käsidesiä, pidä turvavälit ja seuraa opasteista, missä on aakkosjärjestyksen mukainen
ilmoittautumispiste juuri sinulle. Ilmoittautumistilanteessa henkilökunta opastaa väljään
jonottamiseen.
4. Ilmoittautumisen jälkeen tarjoamme aamukahvit suolaisen kera sekä lämpiössä että Karl
Collan –salissa. Olemme varanneet istumapaikat jokaiselle osallistujalle, ja kahvitarjoilu on
neljässä linjastossa em. pisteissä. Ennen tarjoilua on huolehdittava käsihygieniasta tarjolla olevin
käsidesien avulla, tai käsienpesupisteellä wc-tiloissa. Kahvi- ja muiden tarjoilujen aikana on
syytä muistaa turvavälit, joihin myös opastamme tapahtumassa.
5. Lämpiötilojen esittelypisteet ovat avoinna tarjoilujen yhteydessä. Tutustu niihin käyttäen

kasvomaskia ja huolehtien turvaväleistä.
6. Eino Säisä –salin eli seminaarin varsinaisen ohjelmapaikan sisäänkäynnillä opastamme
osallistujia valitsemaan istumapaikat turvallisuusohjeidemme mukaisesti. Myös salin kyltitys
opastaa siirtymissä.
7. Tapahtuman juonnoissa kertaamme turvallisuusohjeita ja neuvomme, miten lounaalle ja
iltapäiväkahveille siirrytään ryhmissä. Jos aterioit Kapustassa tarjolla olevan, omakustanteisen
keittolounaan, on hyvä huomioida maksuvaihtoehdot:
Voit maksaa kortilla Kapustan kahvion kassalla turvavälit huomioiden, tai varata 10 euron setelin,
jolla voit maksaa jokaisessa lounasruokailun buffetlinjaston pisteessä.
Näin toimien vältämme ruuhkautuvat maksupisteet.
8. Taukojumpat ovat tänä vuonna omalla paikalla tapahtuvia venyttelyjä, joissa turvavälit eivät
vaarannu.
9. Tapahtumaan tulee olla ilmoittatunut ennakkoon, jotta voimme tarvittaessa kontaktoida
osallistujat jälkikäteen.
10. Tapahtuman puheenvuoroja voi kommentoida tai esittää kysymyksiä puhujille käyttäen
hygieenistä mikrofonia (tarkempi opastus tapahtumassa) tai somen kautta:
Twitterissä hashtagilla #byiisalmiseminaari tai YouTube-streamauksemme kommenteissa
(www.youtube.com/Iisalmenkaupunki).
11. Seuraamme aktiivisesti valtakunnallisia ja alueellisia koronarajoituksia ja ohjeistuksia
tapahtumien turvalliseen järjestämiseen liittyen. Jos tapahtuman järjestämistapaan tulee niiden
myötä muutoksia, ilmoitamme siitä ennakkoon yleisöksi ilmoittautuneille ja puhujillemme.
Seuraathan siis viestintäämme. Tällä hetkellä alueemme epidemiatilanne on rauhallinen
perusvaihe, joten hybriditapahtuman järjestäminen suositusten mukaisilla toimintatavoilla on
mahdollista, kun jokainen kannamme henkilökohtaisen vastuun ohjeiden noudattamisessa.

Tutustu AVI:n ohjeeseen koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja
yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä. Ohjeeseen pääset
täältä.

Tapahtumaohjeistus verkkotapahtumaan osallistuville
1. Voit osallistua tapahtumaan verkossa www.iisalmi.fi/byiisalmiseminaari -sivulle streamaamme
livelähetystä katsellen.
2. Osallistu puheenvuorojen kommentointiin ja esitä kysymyksiä puhujille Twitterissä hashtagilla
#byiisalmiseminaari tai streamauksen kommenteissa. Ohjaamme valikoidut kysymykset ja
kommentit juontajan kautta puhujille, ja toki yleinen keskustelu somessa seminaarin aiheista on
jo itsessään yksi tapa osallistua verkkotapahtumaan.
3. Voit postata kuvan itsestäsi verkkotapahtumassa käyttäen hashtagin #byiisalmiseminaari
lisäksi myös hashtageja #byiisalmi #iisalmensanomat #tehdäänihmeitäyhdessä
Jaamme kuvia tapahtumamme someseinällä ja olemme virtuaalisesti ja ajatuksissa yhdessä.

TEHDÄÄN YHDESSÄ lupsakka ja antoisa tapahtuma, vaikka aika asettaakin nyt omat
haasteensa!
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